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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ darbo organizavimo karantino laikotarpiu 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato darbo organizavimo karantino laikotarpiu tvarką 

Palangos lopšelyje-darželyje „Pasaka“ (toliau – Mokykla), siekiant užtikrinti COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro-Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 

d. sprendimu Nr. V-2550 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1471 

,,Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo 

vietoms būtinų sąlygų“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-Valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. V-

2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, Lietuvos 

higienos normos HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 

m. balandžio 22 d, įsakymu Nr. V-313 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 

patvirtinimo“ nuostatomis.  

 

II SKYRIUS 

DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

3. Mokykloje:  

3.1. darbuotojų sveikata stebima: 

3.1.1. darbuotojai tik atvykę į darbą turi pasimatuoti kūno temperatūrą; 

3.1.2. darbuotojams, turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų 

užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas, vėmimas, viduriavimas ir pan.) į darbą vykti draudžiama. Apie tai darbuotojas 

informuoja savo tiesioginį vadovą; 

3.1.3. darbe pasireiškus ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų 

užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas, vėmimas, viduriavimas ir pan.), nedelsiant informuoti tiesioginį vadovą, nušalinti 

darbuotoją nuo darbo, pasiūlyti darbuotojui konsultuotis Karštąja koronoviruso linija tel. 1808 arba 

susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu; 

3.1.4. darbuotojui, sužinojus apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso 

infekciją) arba Mokyklos administracijai iš darbuotojo gavus informaciją apie jam nustatytą 

COVID-19 (koronoviruso infekciją), apie tai informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą 

prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį 

turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją. 
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3.1.5. draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos 

laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu; 

3.1.6. nuolat stebėti savo ir kitų darbuotojų sveikatą; 

3.1.7. visi vyresni nei 6 metų asmenys ugdymo paslaugų teikimo vietoje dėvėtų nosį 

ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios 

priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti 

neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ir ar jų dėvėjimas 

gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį). 

4. Užtikrinti darbuotojų ir lankytojų saugos reikalavimus: 

4.1. tarp darbo vietose sėdinčių darbuotojų būtų ne mažesnis kaip 1 metro atstumas; 

4.2. apriboti fizinį kontaktą tarp darbuotojų, jei kontaktas yra būtinas, apriboti 

kontakto laiką (ne ilgiau kaip 15 min.) ir dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones 

(veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones); 

4.3. sureguliuoti darbuotojų valgymo pertraukų metu laiką, siekiant sumažinti 

žmonių, kurie dalijasi virtuve, personalo kambariu, skaičių; 

4.4. virtuvėje maistas vaikams atiduodamas pagal nustatytą vaikų maitinimo grafiką, 

darbuotojams laikantis saugaus atstumo ir dėvint nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones 

(veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones); 

4.5. esant poreikiui, organizuoti susirinkimus, pasitarimus nuotoliniu būdu.  

4.6. Mokyklos lankytojus aptarnauti nuotoliniu būdu (elektroninėmis 

telekomunikacijų priemonėmis) vengiant tiesioginio kontakto. Jei tai neįmanoma, apriboti vienu 

metu aptarnaujamų lankytojų skaičių, užtikrinant kitas saugos priemones: 

4.6.1. lankytojui skiriamas ne mažesnis kaip 10 kv. m. Mokyklos patalpos plotas arba 

vienu metu aptarnaujamas vienas lankytojas; 

4.6.2. apribojamas darbuotojų fizinis kontaktas su lankytojais, jei įmanoma išlaikant 

ne mažesnį nei 2 metrų atstumą; 

4.6.3. Mokyklos lankytojai turi laikytis saugaus ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo 

vienas nuo kito; 

4.7. tinkama darbuotojų ir lankytojų rankų higiena ir (ar) dezinfekcija – prie įėjimų į 

Mokyklą visų korpusų ir sanitariniuose mazguose gerai matomojoje vietoje pakabinti darbuotojų ir 

lankytojų rankų dezinfekcijai skirtos priemonės, rankų plovimo ir (ar) dezinfekcijos vaizdinės 

rekomendacijos; 

4.8. darbuotojai laikosi griežtos rankų higienos (dažnai plauna rankas skystu muilu ir 

šiltu tekančiu vandeniu, dezinfekuoja jas rankų dezinfekcinėmis priemonėmis), vengia liesti 

rankomis veidą, akis nosį, burną ir kt., laikosi kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo. 

5. Prie į ėjimo į Mokyklą pateikiama informacija tėvams (globėjams), darbuotojams 

ir kitiems asmenims: 

5.1. apie lankytojų asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, 

čiaudėjimo etiketas ir kt.); 

5.2 apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo; 

5.3. apie draudimą ugdyme dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas ir pan.) 

5.4. interesantai aptarnaujami tik nuotoliniu būdu.  

6. Šalia įėjimo į Mokyklą visuose korpusuose yra sudarytos galimybės rankų 

dezinfekcijai (gerai matomoje, bet vaikams nepasiekiamoje vietoje, pakabintos rankų dezinfekcijai 

skirtos priemonės).  

7. Ugdymo paslaugos organizuojamos laikantis šių reikalavimų: 

7.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklas organizuoti maksimaliai 

laikantis grupių izoliacijos principo: 

7.1.1. vaikai, lanko nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla vykdoma taip, kad būtų 

išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto tiek patalpose, kuriose teikiamos paslaugos; 
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7.1.2. ikimokyklinio ugdymo mokytojai, priešmokyklinio ugdymo mokytojai ir 

padėjėjai tą pačią dieną dirba tik vienoje grupėje; 

7.1.3. darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su vaikais (pvz., sargas, 

statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas ir pan.) neturėtų kontakto su vaikais; 

7.1.4. ribojamas skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktas, jei to padaryti 

neįmanoma ribojamas kontakto laikas išlaikant saugų atstumą (trumpiau nei 15 min., didesniu kaip 

2 m. atstumu, dėvint nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones); 

7.1.5. vaikai maitinami grupės patalpose. Auklėtojo padėjėjos maistą pasiima 

dėvėdamos veido nosį ir burną dengiančias kaukes; 

7.1.6. neorganizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų grupės. Jei organizuojama 

meninė veikla, tai tik su viena vaikų grupe dienos laikotarpyje. Po veiklos salė turi būti išvėdinta ir 

išvaloma; 

7.1.7. turi būti maksimaliai išnaudotos galimybės ugdymą organizuoti lauke. Jei 

lauke vykdomos kelių grupių veiklos, tarp grupių turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 2 metrų 

atstumas. Lauko žaidimų erdvės yra suskirstytos atskiroms grupėms. Jei tokios galimybės nėra, į 

lauką vaikai turėtų būti vedami pagal iš anksto sudarytą grafiką; 

7.1.8. esant galimybei priešmokyklinio ugdymo grupėms nevykdyti kontaktiniu būdu 

interaktyvių veiklų, kurių negalima atlikti dėvint kaukes (pvz. susijusių su sportu, dainavimu, 

šokimu). O jei vykdoma, tarp vaikų turi būti užtikrinamas ne mažesni nei 2 metrų atstumas; 

7.2. neformaliojo vaikų švietimo programas vykdyti nuotoliniu būdu arba stabdyti, 

išskyrus programas, kurias vykdant užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

valstybės operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas 

būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis 

apsaugos priemonėmis sąlygos ir: 

7.2.1. vykdomos individualaus mokymo / ugdymo forma; 

7.2.2. vykdomos mokytojo, dirbančio tik su viena, ne didesne kaip 5 mokinių grupe 

ir tik vienoje įstaigoje, patalpose, užtikrinant 10 kv. m plotą vienam besimokančiajam; 

7.3. logopedas dirba individualiai ar vienu metu tik su tos pačios grupės vaikais. 

Konsultacijų metu turi būti vengiama fizinio kontakto. Po kiekvienos konsultacijos patalpos turi 

būti išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai; 

7.4. kai yra grupėje vaikai, grupėje negali lankytis pašaliniai asmenys, t.y. tuo metu 

grupėje nedirbantys darbuotojai. 

7.5. vaikus atlydintys tėveliai (globėjai) į Mokyklos patalpas neįleidžiami. Vaikai 

atvedami/palydimi prie Mokyklos korpusų įėjimų: 

7.5.1. ryte, atvykus prie grupės korpuso, tėvai susiskambina su grupės darbuotoju. 

Atidarius duris, grupės darbuotojas palydi vaiką į grupę. Kasdien užtikrinamas visų priimamų į 

Mokyklą vaikų sveikatos būklės vertinimas matuojant temperatūrą ir stebint ar nepasireiškia ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai. Vaikai, kuriems pasireiškia kuriems pasireiškia ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ar kiti požymiai nurodyti Lietuvos higienos normos KN 75:2016 

,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 

d. įsakymu Nr. V-313 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos reikalavimai“ patvirtinimo“, 80 

punkte, dalyvauti ugdymo veikloje negali būti priimami.; 

7.5.2. vakare, atvykus tėvams (globėjams) ir susiskambinus su grupės darbuotoju, 

vaikas aprengiamas ir palydimas iki korpusų durų.  

7.6. Vaikui sunegalavus Mokykloje, nedelsiant informuojami jo tėvai (globėjai). Jei 

vaikui pasireiškė užkrečiamųjų ligų požymiai, jis izoliuojamas, kol jo tėvai (globėjai, rūpintojai) 

atvyks. Vaikų, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3°C ir daugiau), tėvams (globėjams) turi būti 

rekomenduota konsultuotis su šeimos gydytoju dėl tolimesnių veiksmų. Jeigu Mokykloje gauta 

informacija iš vaiko tėvų (globėjų) apie vaikui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), 

apie tai Mokykla turi informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos 
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ministerijos (toliau – NVSC) bei bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir 

jiems taikant 14 dienų izoliaciją. 

8. Karantino laikotarpiu tėvai (globėjai) savarankiškai sprendžia dėl ikimokyklinio ar 

priešmokyklinio amžiaus vaikų Mokyklos lankymo. Tėvams, priėmus sprendimą nelankyti, jokių 

prašymų ir pateisinančių dokumentų pateikti nereikia.  

9. Visos grupės veikia nuo 7.30 val. iki 18.00 val., pailginto buvimo grupė nuo 7.00 

val. iki 19.00 val. Pailginto buvimo grupę lanko tik tos grupės vaikai. 

10. Kiekvieną dieną Mokykloje organizuojama vaikų ugdomoji veikla ir švietimo 

pagalbos teikimas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. 

11. Kūno kultūros užsiėmimai organizuojami lauke arba grupėje. 

12. Muzikiniai ir šokio užsiėmimai organizuojami tą pačią dieną tik vienoje grupėje. 

Po užsiėmimo, muzikinis inventorius dezinfekuojamas. 

13. Draudžiami: 

13.1. renginiai ir susibūrimai atviroje ir uždaroje Mokyklos erdvėje; 

13.2. sporto ir fizinio aktyvumo renginiai; 

13.3. turizmo renginiai (išvykos, žygiai, ekskursijos) už Mokyklos ribų.  

14. Maisto tiekėjai maisto produktus perduoda sandėlininkui dėvėdami nosį ir burną 

dengiančias apsaugos priemones ir išlaikant ne mažesnį 1 metro atstumą.  

15. Reikalavimai auklėtojo padėjėjams pasiimant maistą iš virtuvės: 

15.1. pasiimti maisto produktų ir patiekalų ateina tik su darbo apranga, nosį ir burną 

dengiančiomis apsaugos priemonėmis (veido kaukės, respiratoriai, skydeliai); 

15.2. maisto produktai ir patiekalai pasiimami tik pagal direktoriaus įsakymu 

nustatytą laiką; 

15.3. pasiimdami maisto produktus ir patiekalus, išlaiko ne mažesnį kaip 1 metro 

atstumą vienas nuo kito; 

15.4. atsiimant maistą laikosi asmens higienos reikalavimų (rankų plovimo ir 

dezinfekavimo) bei kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo. 

16. Reikalavimai virtuvės darbuotojams: 

16.1. dirbama su tvarkinga darbo apranga; 

16.2. maisto produktus ir patiekalus išduoda dėvėdami nosį ir burną dengiančias 

apsaugos priemones (veido kaukės, respiratoriai, skydeliai); 

16.3. maisto produktai ir patiekalai išduodami tik pagal direktoriaus įsakymu 

nustatytą laiką; 

16.4. po kiekvieno maisto produktų ir patiekalų išdavimo, dezinfekuojama maisto 

išdavimo pertvara; 

16.5.pagal galimybes rankos periodiškai plaunamos skystu muilu ir šiltu tekančiu 

vandeniu, dezinfekuojamos specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis, vengiama liesti 

rankomis veidą, akis, nosį, burną ir laikomasi kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo; 

16.6. Rankų higiena atliekama: 

16.6.1. prieš pradedant darbą; 

16.6.2. prieš tvarkant termiškai apdorotą ar vartoti paruoštą maistą; 

16.6.3. prieš tvarkant žalią mėsą, žuvį ar kt. termiškai neapdorotą maistą; 

16.6.4. prieš apsimaunant, keičiant ir nusiėmus pirštines; 

16.6.5. sutvarkius atliekas; 

16.6.6. pabaigus valymo, dezinfekcijos darbus; 

16.6.7. pasinaudojus tualetu, pavalgius, nusičiaudėjus, išsipūtus nosį. 

17. Grupių prausyklose vaikų asmens higienai naudojamas skystas muilas, 

darbuotojams bendro naudojimo tualeto patalpose - skystas muilas ir dezinfekcinės priemonės. 

Grupėse esančios dezinfekcinės priemonės turi būti padėtos vaikams nepasiekiamoje vietoje.  

18. Pedagogams informacija bei metodinė pagalba teikiama telefonu, elektroniniu 

paštu bei „Facebook Messenger“ uždaroje grupėje, kuriai priklauso visi Mokyklos pedagogai. 

19. Darbus, numatytus atlikti netiesioginio darbo su vaikais metu, pedagogai atlieka 

namuose, nuotoliniu būdu.  
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III SKYRIUS 

PATALPŲ VALYMAS IR VĖDINIMAS. PATALYNĖS KEITIMAS 

 

20. Patalpų valymas ir vėdinimas: 

20.1. darbo patalpas (kabinetus) vėdinti ne rečiau kaip 2 kartus per dieną; 

20.2. dažnai liečiamus paviršius (durų rankenas, elektros jungikliai, kėdžių atramos ir 

kt.) valyti paviršiams valyti skirtu valikliu kaip galima dažniau, bet ne rečiau kaip 2 kartus per 

dieną; 

20.3. kitą aplinkos valymą ir dezinfekciją atlikti vadovaujantis Rekomendacijomis 

dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (ne sveikatos 

priežiūros sektorius, įtarus ar patvirtinus COVID-19 atvejį); 

20.4. ugdymo paslaugų teikimo patalpos turi būti išvėdintos prieš atvykstant vaikams 

ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną, tuo metu grupės patalpose nesant vaikams; 

20.5. aplinkos valymas ugdymo paslaugų teikimo vietoje atliekamas atsižvelgiant į 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui 

COVID-19 pandemijos metu 

(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%20202003

27%20(1); 

20.6. kitas bendras patalpas (pvz., laiptines, koridorius), taip pat dažnai liečiamus 

paviršius tose patalpose (turėklus, šviesos jungiklius, rankenas) valyti ne rečiau kaip 2 kartus per 

dieną drėgnu būdu; 

20.7. patalpos, kuriose organizuojama grupių veikla, dažnai liečiami paviršiai jose, 

žaislai turi būti valomi ne rečiau kaip 1 kartą per dieną; 

20.8. įvertinti vaikų priežiūrai reikalingus žaislus, priemones ir naudoti tas, kurias 

galima valyti. Draudžiama vaikams atsinešti žaislus ar kitas priemones iš namų. 

21. Patalynė, rankšluosčiai keičiami juos sutepus, bet ne rečiau kaip vieną kartą per 

dvi savaites. 

22. Grupių švara ir tvarka patikrinama, kai grupės vaikai kartu su darbuotojais žaidžia 

lauke.  

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Kai Mokykloje yra patvirtintas COVID-19 atvejis (ai) ir yra COVID- 19 išplitimo 

pavojus, atsižvelgiant į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos Klaipėdos departamento raštą, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 

nustatomas visos ar dalies Mokyklos veiklos ribojamas, veikla sustabdoma ir (ar) vaikų ugdymas 

organizuojamas nuotoliniu būdu arba stabdomas.  

24. Šis Aprašas suderintas su Mokyklos darbo taryba ir galioja nuo 2020 m. lapkričio 

9 d. iki karantino režimo trukmės pabaigos.  

25. Visi Mokyklos darbuotojai privalo laikytis Aprašo.  

26. Už Aprašo įgyvendinimą atsakingi Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, sandėlininkas, raštinės administratorius, dietistas. 

27. Aprašo kontrolę vykdo Mokyklos direktorius.  

28. Aprašas skelbiamos Mokyklos interneto svetainėje. 

________________________________________________________________ 

 

SUDERINTA 

Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ 

darbo tarybos pirmininkė  

Inga Zubienė 


